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Ministerul Finanțelor a examinat adresarea A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” 

nr. 10/2019 din 22 ianuarie 2019, cu privire la modul de determinare a perioadei de 
vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare și, în limitele competențelor 
funcționale, comunică următoarele. 

1. Poziționarea grefierului în structura instanțelor judecătorești este reglementată 

prin  Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească. Ulterior, prin Legea nr. 
191/2003 au fost operate un șir de modificări și completări la Legea nr. 514/1995, 

grefierului fiindu-i conferit statutului de funcționar public, fiind suplinit Clasificatorul unic 

al funcției publice cu funcția de grefier.  
Concomitent, alin. (2) al art. 48 din Legea nr. 514/1995, statuează că modul de 

organizare a activității grefierilor, drepturile și îndatoririle acestora se stabilesc în condițiile 
unei legii. Respectiv, statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele 

judecătoreștii a fost adoptat prin Legea nr. 59/2007 privind statutul și organizarea activității 

grefierilor din instanțele judecătorești, art. 25 al cărei statuează că grefierii aflați în funcție 
la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că întrunesc condițiile legale pentru 

ocuparea funcției respective, iar perioada în care grefierul a exercitat funcții de aceeași 
natură în cadrul Curții Constituționale, sau în fostele arbitraje de stat, constituie vechime 
în specialitate. 

Astfel, potrivit lit. b) sbpct. 4) al pct. 2 din Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 
1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar”, perioada în care persoana a activat cel puțin 5 ani 
în întreprinderi, instituții sau organizații în funcții de conducere sau specialist în domeniul 
ce ține de profilul de activitate în funcția publică în care a fost numit se include în perioada 
de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare.   
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Luând în considerație cele expuse,  precum și faptul că poziționarea, atribuțiile şi 

organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești în structura sistemului 
judecătoresc sînt similare atât până la conferirea statutului de funcționar public, cât și după 

conferirea acestuia, la stabilirea treptelor de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă 

a funcționarilor publici urmează a se lua în considerație perioadele anterioare, inclusiv a  

anilor 1998-2004, în care persoana a activat în funcție de grefier neavând statutul de 
funcționar public, dat fiind că persoana a activat în domeniul ce ține de profilul de activitate 
în funcția publică în care a fost numit.  

2. Solicitarea nu oferă informație suplimentară privitor la statutul funcției deținute în 

cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți (funcționar public sau funcționar public cu statut 

special).  
Astfel, dacă anterior solicitantul a activat în calitate de funcționar public, în vechime 

în muncă se vor include perioadele de exercitare efectivă a funcției publice, enumerate în 

punctul 2 din Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018.  
Dacă funcția deținută anterior a fost cu statut special, atunci în vechime în muncă 

pentru stabilirea treptei de salarizare, adăugător la cele indicate mai sus, se va lua în 
considerație și toată perioada în care persoana a activat cel puțin 2 ani în Inspectoratul de 
Poliție Bălți în funcțiile corpului de ofițeri. 
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